OHLÁŠKY
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách
v týdnu od 22.3. do 29.3.2020


Dnes je 4. neděle postní, ve středu je slavnost Zvěstování Páně. Příští neděle
je 5. neděle postní.

Na základě rozhodnutí otce biskupa Vojtěcha se až do odvolání ruší všechny
bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná
shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území
brněnské diecéze. Kněží slaví mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly
slouženy veřejně.



Každý večer ve 20.00 zveme ke společné modlitbě růžence. Můžete tak
vstoupit do naší komunitní kaple a modlit se s námi prostřednictvím FB nebo YouTube
Salesiáni Žabovřesky. Tato modlitba spojená s novénou k Panně Marii Pomocnici je
nesena úmyslem na zastavení pandemie koronaviru a za ochranu našich rodin a těch,
kdo jsou v první linii a nasazují své zdraví nebo i životy.



Z naší komunitní kaple přenáší ve čtvrtek v 18:00 a v neděli (5.4.) v 9:00 mši sv.
radio Proglas.



Mnozí posloucháte a reagujete na krátká zamyšlení jednotlivých členů naší
komunity na webové stránce farnosti, nebo Slovo z karantény na FB z pera především
Zdeňka Jančaříka. Děkujeme za vaše reakce.

Díky všem, kdo se podílejí na šití roušek, všichni se učíme je používat. Mějme
oči otevřené, jestli nemáme někde v sousedství starší lidi, kterým můžeme pomoci.

Předsíň našeho kostela je po celý den otevřená. Najdete tam Katolický týdeník,
Salesiánský magazín i farní Žabokuk. Vše si podle potřeby berte, finanční příspěvek
za tiskoviny dáte, až se obnoví bohoslužby v kostele.



Naše biblická farní soutěž pokračuje, na webové stránce farnosti je od
sobotního večera formulář pro odeslání odpovědí na tyto otázky:
Pro mladší do 13 let včetně: Co se přihodilo Pavlovi v Lystře a jak na to reagoval?
Pro starší od 14 let: Jak jeruzalémský sněm rozhodl o křesťanech obrácených z
pohanství? Co mají dodržovat a čím naopak nemají být zatěžováni?
Bonus k zamyšlení: My také máme dodržovat určitá pravidla (Desatero). Zatěžuje nás
to? Nebo nějak omezuje a zotročuje? Bere nám to svobodu? Jaký je ten můj důvod, že
se snažím tato pravidla dodržovat?
Odpovědi zasílejte nejpozději do pondělního večera (23.3.) Děkujeme všem, kdo se
zapojují.



Někteří z vás vyhledávají svátost smíření. Ta je možná, zatím na základě
domluvy. Aź se situace trochu uvolní, nabídneme více možností.

